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Příloha 1 

Dotazník 

Dobrý den 

jmenuji se Bc. Vít Procházka a jsem studentem Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - 
Technické univerzity Ostrava. Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku 
(14 otázek) týkajícího se regulace a činností České národní banky ve vztahu k finančnímu 
trhu a bankovnímu sektoru jako celku. Dotazník je anonymní a výsledky výzkumu budou 
použity pouze ke studijním účelům pro mou diplomovou práci.  

Předem Vám děkuji za projevenou ochotu ke spolupráci.  

1. Jak hodnotíte činnost České národní banky v oblasti regulace a dohledu nad finančním 
trhem (banky, pojišťovny, finanční zprostředkovatelé… apod.)?  

• kladně 
• spíše kladně 
• neutrálně 
• spíše negativně 
• negativně 

2. Souhlasíte s tvrzením, že nastavení podmínek pro činnost subjektů finančního trhu 
(banky, pojišťovny, finanční zprostředkovatelé… apod.) přispívá k jeho stabilitě?  

• zcela souhlasím 
• spíše souhlasím 
• spíše nesouhlasím 
• zcela nesouhlasím 

3. Míra regulace bankovního sektoru v České republice je podle Vašeho názoru: 
• nepřiměřená 
• přiměřená 
• nelze zhodnotit 
• dostatečná 
• nedostatečná 

4. Souhlasíte s tvrzením, že současné nastavení podmínek pro činnost bank v České 
republice přispívá ke stabilitě bankovního sektoru?  

• zcela souhlasím 
• spíše souhlasím 
• spíše nesouhlasím 
• zcela nesouhlasím 

5. Bankovní trh v České republice je podle Vašeho názoru: 
• přesycený 
• spíše přesycený 
• spíše nenasycený 
• nenasycený 
• nevím 
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6. Je na bankovním trhu v České republice podle Vás prostor pro činnost dalších bank? 
Kolik bank by zde mohlo ještě v současné době začít působit?   

• 0-1 
• 2-3 
• 4-5 
• více 

7. Zákonný požadavek na minimální výši základního kapitálu při založení banky je podle 
Vašeho názoru: 

• nepřiměřený 
• přiměřený 
• dostačující 
• nedostačující 
• nelze posoudit 

8. Zákonné požadavky na kvalifikační a morální způsobilost osob navrhovaných do 
vedení banky jsou podle Vašeho názoru: 

• nepřiměřené 
• přiměřené 
• dostačující 
• nedostačující 
• nelze posoudit 

9. Zákonné požadavky na organizaci vnitřní kontroly a účetnictví jsou podle Vašeho 
názoru: 

• nepřiměřené 
• přiměřené 
• dostačující 
• nedostačující 
• nelze posoudit 

10. Požadavky na technické zázemí banky a jejich poboček jsou podle Vašeho názoru: 
• nepřiměřené 
• přiměřené 
• dostačující 
• nedostačující 
• nelze posoudit 

11. Množství informací, které je ze zákona povinné zasílat České národní bance v rámci 
provádění dohledu nad bankovním sektorem, je podle Vašeho názoru: 

• nepřiměřené 
• přiměřené 
• dostačující 
• nedostačující 
• nelze posoudit 

12.  Jak hodnotíte kvalitu komunikace se zaměstnanci České národní banky v rámci 
provádění dohledu?  

• kladně 
• spíše kladně 
• spíše negativně 
• negativně 
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13. Jak dlouho pracujete v bankovním sektoru?  
• 0-2 roky 
• 2-5 let 
• 5-8 let 
• 8 let a více 

14. Jaké je Vaše vzdělání?  
• středoškolské s maturitou 
• vysokoškolské bakalářské 
• vysokoškolské magisterské 
• vysokoškolské postgraduální  

 



 

Příloha 2 
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Žádost  
o licenci pro banku/povolení pro družstevní záložnu 

podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o bankách“) a podle  zákona č. 87/1995 Sb.,  o spořitelních a úvěrních družstvech a některých 
opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o 
daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o spořitelních a úvěrních družstvech“) 
 

I. 
SPRÁVNÍ ORGÁN 

 
 

1. Název a adresa správního orgánu 
Název správního orgánu Česká národní banka 
Sídlo Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03 
Podatelna Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03 

 
 

II. 
ŽADATEL 

 
2. Identifikace žadatele1/ 

Obchodní firma       
Identifikační číslo       
Telefonní číslo    E-mail       
Adresa sídla   ve tvaru 
obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát 

 
      
 
 

 
III. 

  ŽÁDOST 
3. Žádost o  
 

   licenci  
   povolení   
   změnu licence 
   změnu povolení 

 
   pro banku 

 
 

   pro družstevní záložnu 
 

 
 
 
 
A. Další údaje o žadateli 
 
 
4. Údaje o kapitálu banky/družstevní záložny 
Celková výše základního kapitálu v tis. Kč       



   v tom 
- peněžitý vklad 
- nepeněžitý vklad 

      

Druh,  jmenovitá hodnota, forma a podoba 
akcií žadatele 

      
 

Počet akcií celkem v ks 
  v tom: 

- akcie s hlasovacím právem 
- prioritní akcie 

      

Výše  základního členského vkladu na 
jednoho člena 
    Další členský vklad       ne          ano  
Celková výše dalších členských vkladů v tis. 
Kč 

      

 
B. Popis činností žadatele 
 

a) banka  
Do tabulky budou zaznamenány činnosti uvedené v § 1 odst. 1 písm. a) a b) a  odst. 3 písm. a) 
až o)  zákona o bankách, o které žadatel žádá (povolení, změna povolené činnosti -  rozšíření 
nebo zúžení povolené činnosti): 
 
Provedení zápisu do tabulky: Zapisované skutečnosti - Z 
                                                        Vymazávané skutečnosti - V 

 
5a. Požadované činnosti 

 
 

Název činnosti 

    Z/V Předpokládaný termín  
zahájení (při udělení nebo 
rozšíření licence) nebo 
ukončení činnosti (při 
zúžení licence) 

Přijímání vkladů od veřejnosti 
 

                           

Poskytování úvěrů 
 

                            

Investování do cenných papírů na vlastní účet 
 

                  

Finanční pronájem (finanční leasing) 
 

                  

Platební styk a zúčtování 
 

                  

Vydávání a správa platebních prostředky, 
např. platebních karet a cestovních šeků 

                  

Poskytování záruk 
 

                  

Otvírání akreditivů 
 

                  

Obstarávání inkasa       
 

            

Poskytování investičních služeb podle jiného  
právního předpisu2/ - viz. tab. 5aa 

                  

Finanční makléřství 
 

                  



Výkon funkce depozitáře 
 

                  

Směnárenská činnost 
 

                  

Poskytování bankovních informací 
 

                  

Obchodování na vlastní nebo na účet klienta 
s devizovými hodnotami a se zlatem 
 

                  

Pronájem bezpečnostních schránek 
 

                  

Činnosti, které přímo souvisejí s činností 
uvedenou v § 1 odst. 1 a odst. 3 písm. a) až n) 
zákona o bankách 

                  

 
5aa – Poskytování investičních služeb podle zvláštního zákona2/ – výčet investičních 
služeb  a doplňkových investičních služeb, které hodlá banka poskytovat (jde pouze o 
informaci, nejde o  žádost podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu) 

 Investiční nástroje podle § 3 odst. 1 písm.: 

Hlavní investiční služby 
podle zákona o 
podnikání na 

kapitálovém trhu § 
4 odst. 2 písm.: 

 a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) 
a)                                  
b)                                  
c)                                  
d)                                  
e)                                  
f)                                  
g)                                  
h)                                  

             

Doplňkové investiční 
služby podle zákona 

o podnikání na 
kapitálovém trhu § 

4 odst. 3 písm.: 

a)                                  
b)                                  
c)                                  
d)                                  
e)                                  
f)                                  
g)                                  

 
b) družstevní záložna 

 
Do tabulky budou zaznamenány činnosti uvedené  v § 3 odst. 1 a 2  zákona o spořitelních a 
úvěrních  družstvech, o které žadatel žádá (povolení, změna povolené činnosti – rozšíření 
nebo zúžení povolené činnosti). 

 
Provedení zápisu do tabulky: Zapisované skutečnosti - Z 
  Vymazávané skutečnosti - V 
 
 
 
 
 



5b. Požadované činnosti 
P

ov
in

né
 in

fo
rm

ac
e 

Název činnosti   Z/V Předpokládaný termín  
zahájení při udělení nebo 
rozšíření povolení) nebo 
ukončení činnosti (při zúžení 
licence) 

Přijímání vkladů od členů 
 

          

Poskytování úvěrů členům 
 

          

Finanční leasing pro členy 
 

          

Platební styk, zúčtování a vydávání a 
správa platebních prostředků pro členy 

          

Poskytování záruk ve formě ručení nebo 
bankovní záruky za členy 

          

Otvírání akreditivů pro členy 
 

          

Obstarání inkasa pro členy 
 

          

Nákup a prodej cizí měny pro členy 
 

          

Pronájem bezpečnostních schránek členům 
 

          

Další činnosti, které může družstevní záložna vykonávat výlučně za účelem zajištění činností 
uvedených výše 

N
ep

ov
in

né
 in

fo
rm

ac
e 

Ukládání vkladů v družstevních záložnách 
a bankách a u poboček zahraničních bank 

   x  

Přijímání úvěrů od družstevních záložen a 
bank 

   x  

Nabývání majetku a disponování s ním 
 

   x  

Obchodování na vlastní účet s devizami a 
nástroji směnných kurzů a úrokových 
sazeb za účelem zajištění rizik 
vyplývajících z činností podle § 3 odst. 1 
zákona o spořitelních a úvěrních 
družstvech  

   x  

Obchodování na vlastní účet s 
registrovanými cennými papíry, nestanoví-
li  zákon  o spořitelních a úvěrních 
družstvech jinak 

    x  

 
C. Vedoucí osoba v bance/družstevní záložně 
 
6. Základní identifikace vedoucí osoby banky/družstevní záložny 
Jméno(a)  a 
příjmení a 
rodné 
příjmení 

Rodné 
číslo3//datum 
narození 

Místo 
narození ve 
formě – stát, 
okres, obec4/ 

Státní 
občanství 

Adresa bydliště ve 
tvaru obec, část obce, 
ulice, číslo popisné, 
PSČ, stát 

Navrhovaná 
funkce 

                                    
                                    

 

Přidat řádek  



 
D. Personální propojení osob s kvalifikovanou účastí na bance/družstevní záložně s 

jinými právnickými osobami 
 
7. Personální propojení osoby s kvalifikovanou účastí s jinými právnickými osobami; 

Fyzická osoba s kvalifikovanou účastí uvede přehled současného a minulého členství ve 
statutárních orgánech jiných právnických osob za období posledních 10 let. Právnická osoba 
s kvalifikovanou účastí uvede tento přehled za své členy statutárního a dozorčího orgánu. 
 

a) Fyzická osoba s kvalifikovanou účastí 
Jméno(a) a 
příjmení a 
rodné příjmení 
fyzické osoby 
s kvalifikovanou 
účastí  

Identifikace právnické osoby, s níž 
je osoba  uvedená ve sl. 1 
personálně propojena (obchodní 
firma/název, identifikační číslo 
popř. datum vzniku oprávnění 
k podnikání, adresa sídla ve tvaru 
obec, část obce, ulice, číslo popisné, 
PSČ, stát) 

Uvedení funkce osoby uvedené ve sl. 1 
ve statutárním nebo dozorčím orgánu 
právnické osoby uvedené ve sl. 2 a 
uvedení období výkonu této funkce 

1 2 3 

                  
                  
                  

 

Přidat řádek  
 
b) Právnická osoba s kvalifikovanou účastí 
Obchodní 
firma/název 
právnické 
osoby 
s kvalifikovan
ou účastí  

Jméno(a) a příjmení 
fyzické osoby, která 
je členem 
statutárního orgánu 
právnické osoby 
uvedené ve sl. 1 

Identifikace právnické osoby, 
s níž je osoba  uvedená ve sl. 2 
personálně propojena 
(obchodní firma/název, 
identifikační číslo popř. datum 
vzniku oprávnění k podnikání, 
adresa sídla ve tvaru obec, část 
obce, ulice, číslo popisné, PSČ, 
stát) 

Uvedení funkce osoby 
uvedené ve sl. 2 ve 
statutárním nebo 
dozorčím orgánu 
právnické osoby 
uvedené ve sl. 3 a 
uvedení období 
výkonu této funkce 

1 2 3 4 

                        
                        
                        

 

Přidat řádek  
 
E. Seznam příloh 
 
8.  Číslovaný  seznam všech příloh (čísla musí být uvedena i na samotných přílohách);  
u jednotlivých příloh uveďte odkaz na příslušné ustanovení vyhlášky 

      
 
 
 
 
 



IV. 
PROHLÁŠENÍ 

 
Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti, listinných dokumentech a dokladech a v přílohách jsou 
pravdivé, aktuální a úplné. 
 
 
Tuto žádost podává žadatel    
 
9. Identifikace osoby jednající za žadatele/jménem žadatele 
Označení funkce       

Jméno(a) a příjmení        

Datum narození       

Adresa bydliště ve tvaru 
obec, část obce, ulice, číslo popisné, 
PSČ, stát 

      

Adresa pro doručování, pokud je 
odlišná od adresy bydliště ve tvaru 
obec, část obce, ulice, číslo popisné, 
PSČ, stát 

      

 
Tuto žádost podává zástupce žadatele  
 
10. Identifikace osoby zastupující žadatele 
Údaj o zástupci5/       

Jméno(a) a příjmení / 
obchodní firma nebo název6/       

Datum narození       

Identifikační číslo       

Adresa bydliště / sídla ve tvaru 
obec, část obce, ulice, číslo popisné, 
PSČ, stát 

      

Adresa pro doručování, pokud je 
odlišná od adresy bydliště / sídla ve 
tvaru  
obec, část obce, ulice, číslo popisné, 
PSČ, stát 

      

 
 
 
V       

  
 
Dne:       

  
 
Podpis:  

________________________________________ 
1/ Žadatel, kterému má být licence pro banku nebo povolení pro družstevní záložnu uděleno.  
2/ Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. 
3/ Uvede se, pokud bylo přiděleno. 
4/ Vyplní se jen tehdy, pokud je místo narození na území České republiky. 
5/ Například advokát, notář, obecný zmocněnec. 
6/ Právnická osoba uvede též osobu, která za ni jedná. 

 



Žádost 
o licenci pro pobočku zahraniční banky, která má sídlo ve státě 

mimo území Evropské unie 
podle zákona č. 21/1992  Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o bankách“) 
 
 

I. 
SPRÁVNÍ ORGÁN 

 
 
1. Název a adresa správního orgánu 
Název správního orgánu Česká národní banka 
Sídlo Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03 
Podatelna Senovážná 3, Praha 1, PSČ 115 03 

 
 
 

II. 
ŽADATEL 

 
2. Identifikace zahraniční banky - zřizovatele  pobočky 
Obchodní firma        

Telefonní číslo E-mail       
Adresa sídla ve tvaru  
obec, část obce, ulice, číslo popisné, 
PSČ, stát 

      

 

 
III. 

ŽÁDOST 
 

3. Žádost o  

  licenci  
 

 změnu licence 

 
   pro pobočku zahraniční banky 
 

 
 
 
3A. Další údaje o žadateli jako zřizovateli pobočky  
 
Výše základního kapitálu zahraniční banky       

Výše čistého obchodního majetku zahraniční banky       

Výše finančních prostředků poskytnutých pobočce        
 
3B. Informace o pobočce 
 



Obchodní firma        
Adresa sídla ve tvaru obec, část 
obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát 
 

      

  
 
3C. Činnosti vykonávané zřizovanou pobočkou 
 
Do tabulky budou zaznamenány činnosti uvedené v § 1 odst. 1 písm. a) a b) a  odst. 3 písm. a) 
až o)  zákona o bankách, o které žadatel žádá  pro pobočku (povolení, změna povolené 
činnosti – rozšíření nebo zúžení povolené činnosti). 
 
Provedení zápisu do tabulky: Zapisované skutečnosti - Z 
  Vymazávané skutečnosti - V 
 
a) činnosti podle zákona o bankách 

 
 

Název činnosti 
  

  
Z/V 

Předpokládaný termín  
zahájení (při udělení nebo 
rozšíření licence) nebo 
ukončení činnosti (při zúžení 
licence) 

Přijímání vkladů od veřejnosti 
 

          

Poskytování úvěrů 
 

          

Investování do cenných papírů na vlastní 
účet 
 

          

Finanční pronájem (finanční leasing) 
 

          

Platební styk a zúčtování 
 

          

Vydávání a správa platebních prostředky, 
např. platebních karet a cestovních šeků 

          

Poskytování záruk 
 

          

Otvírání akreditivů 
 

          

Obstarávání inkasa 
 

          

Poskytování investičních služeb podle 
zvláštního  právního předpisu1/ - viz. tab. b) 

          

Finanční makléřství 
 

          

Výkon funkce depozitáře 
 

          

Směnárenská činnost 
 

          

Poskytování bankovních informací 
 

          

Obchodování na vlastní nebo na účet klienta 
s devizovými hodnotami a se zlatem 

          



 
Pronájem bezpečnostních schránek 
 

          

Činnosti, které přímo souvisejí s činností 
uvedenou v § 1 odst. 1 a odst. 3 písm. a) až n) 
zákona o bankách 

          

 
b) Poskytování investičních služeb podle zvláštního zákona1/ – výčet investičních služeb  
a doplňkových investičních služeb, které hodlá pobočka zahraniční banky poskytovat v 
(jde pouze o informaci, nejde o  žádost podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu) 

 Investiční nástroje podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu 
§ 3 odst. 1 písm.: 

Hlavní investiční služby 
podle zákona o 
podnikání na 

kapitálovém trhu § 
4 odst. 2 písm.: 

 a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) 
a)                                  
b)                                  
c)                                  
d)                                  
e)                                  
f)                                  
g)                                  
h)                                  

             

Doplňkové investiční 
služby podle zákona 

o podnikání na 
kapitálovém trhu § 

4 odst. 3 písm.: 

a)                                  
b)                                  
c)                                  
d)                                  
e)                                  
f)                                  
g)                                  

 
  



Osoba navrhovaná do vedení pobočky zahraniční banky2/ 
 
4. Základní identifikace  vedoucí osoby pobočky 
Jméno(a)  a 
příjmení a 
rodné 
příjmení 

Rodné číslo3// 
datum 
narození 

Místo 
narození 
ve formě – 
stát, okres, 
obec4/ 

Státní 
občanství 

Adresa bydliště ve tvaru 
obec, část obce, ulice, číslo   
popisné, PSČ, stát 

                              
                              

 

Přidat řádek  
 
Seznam příloh 
 
5. Číslovaný seznam všech příloh (čísla příloh musí být uveden i na samotných 
přílohách) 

 
      
 
 
 

 
IV. 

PROHLÁŠENÍ 
 

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti, listinných dokumentech, dokladech a v přílohách jsou 
pravdivé, aktuální a úplné. 
 
Tuto žádost podává žadatel    
 
 

6. Identifikace osoby jednající za žadatele/jménem žadatele 
Označení funkce       

Jméno(a) a příjmení        

Datum narození       

Adresa bydliště ve tvaru 
obec, část obce, ulice, číslo popisné, 
PSČ, stát 

      

Adresa pro doručování, pokud je 
odlišná od adresy bydliště ve tvaru 
obec, část obce, ulice, číslo popisné, 
PSČ, stát 

      

 



Tuto žádost podává zástupce žadatele  
 

7. Identifikace osoby zastupující žadatele 
Údaj o zástupci6/       

Jméno(a) a příjmení / 
obchodní firma nebo název5/       

Datum narození       

Identifikační číslo       

Adresa bydliště / sídla ve tvaru 
obec, část obce, ulice, číslo popisné, 
PSČ, stát 

      

Adresa pro doručování, pokud je 
odlišná od adresy bydliště / sídla ve 
tvaru 
obec, část obce, ulice, číslo popisné, 
PSČ, stát 

      

 
 
 
 
V       

  
 
Dne:       

  
 
Podpis:  

 
_____________________________________ 
1/ Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 
2/ § 4 odst. 5 písm. d) zákona o bankách. 
3/ Uvede se, pokud bylo přiděleno. 
4/ Vyplní se jen tehdy, pokud je místo narození na území České republiky. 
5/ Právnická osoba uvede též osobu, která za ni jedná. 
6/ Například advokát, notář, obecný zmocněnec. 
 



    

Dotazník 
k posouzení odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti  
vedoucí osoby (banka, družstevní záložna, pobočka zahraniční 

banky, investiční zprostředkovatel) nebo osoby, která je 
navrhována do vedení finanční holdingové osoby 

 
I. 

IDENTIFIKACE VEDOUCÍ OSOBY NEBO OSOBY NAVRHOVANÉ DO 
VEDENÍ A ÚDAJE K PROKÁZÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI, 

DŮVĚRYHODNOSTI A ZKUŠENOSTI  
 
1.Základní údaje  
Jméno(a) a příjmení       

Rodné příjmení       

Rodné číslo1/ Datum narození             

Místo narození  
(stát, okres, obec) 

                  

Státní občanství       

               
2. Uvedení, kde bude vedoucí osoba nebo osoba navrhovaná do vedení vykonávat funkci 

 
    banka 

 
    družstevní záložna 

 
    pobočka zahraniční banky 

 
    investiční zprostředkovatel 

 
    finanční holdingová osoba 

 
 
A. Základní informace 

 
3. Popis zařazení funkce v organizačním uspořádání osoby, do které má být posuzovaná 
osoba zvolena, případný návrh změn jeho organizační struktury, pokud k nim dojde, 
včetně graficky znázorněného organizačního uspořádání – možno předložit tyto 
informace jako přílohu. 
 
      
 
 
 
4. Popis pracovní náplně funkce, do které má být osoba zvolena nebo jmenována, včetně 
její předpokládané působnosti a pravomoci (povinnosti, odpovědnost)2/ 
      



 
 
 
 
B. Dříve podané žádosti 
 
5. Informace o dříve podané žádosti 
Podal/a jste (popř. jiná osoba) již někdy v minulosti ve vztahu k Vaší osobě orgánu dohledu 
v ČR nebo v jiném státě žádost o předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby nebo byl/a 
jste předmětem posuzování  orgánu dohledu v ČR v souvislosti s Vaším navržením na výkon 
funkce vedoucí osoby? 

 ANO 
 NE 

Pokud ANO, uveďte podrobnosti. 
 
      

 
C. Další osobní údaje o informace 
 
6. Informace k posouzení způsobilosti 
6.1. Je Vaše způsobilost k právním úkonům omezena? 

 ANO 
 NE 

6.2. Nastala u Vaší osoby skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle zákona, 
který upravuje živnostenské podnikání? 

 ANO, nastala 
 NE, nenastala 

Pokud ANO, uveďte podrobnosti. 
      

6.3. Jaké funkce zastáváte nebo  hodláte zastávat souběžně s výkonem funkce vedoucí osoby? 

  Žádné 
Pokud hodláte vykonávat souběžně další funkce, uveďte níže požadované 
údaje: 

Název funkce Obchodní firma Identifikační číslo 
                  
                  
                  

 
D. Údaje o důvěryhodnosti osoby 
 
7. Údaje o rozhodnutí o postihu v trestním, správním nebo obdobném řízení 
7.1. Byl/a jste pravomocně odsouzen/a pro trestný čin? 

 ANO 
 NE 

Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti a uvedené údaje případně doložte 
pravomocným rozhodnutím. 
      

7.2. Byla Vám v posledních 10 letech za přestupek nebo jiný správní delikt pro porušení právní 
povinnosti v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce či podnikatelské činnosti 
pravomocně uložena sankce převyšující 20 000 Kč nebo zákaz činnosti, či uloženo jiné 
opatření k nápravě nebo povinnost k náhradě škody? 

 ANO 
 NE 

Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti. 
      

7.3. Byl/a jste statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo dozorčího 
orgánu právnické osoby nebo osobou oprávněnou jednat za právnickou osobu na 
základě jiné skutečnosti nebo osobou ovládající právnickou osobu v době, kdy této 
právnické osobě byla pravomocně uložena sankce za správní delikt nebo uložena 
povinnost k náhradě škody v souvislosti s působením na finančním trhu? 



 ANO 
 NE 

Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti. 
      

 
8. Údaje o stíhání v trestním, správním nebo obdobném řízení, která nejsou  zahrnuta 
v bodech 7.1 až 7.3. 
8.1. Bylo vůči Vaší osobě v posledních 10 letech zahájeno trestní stíhání? 

 ANO 
 NE 

Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti a uvedené údaje případně doložte 
obviněním, obžalobou. 
      

8.2. Bylo vůči Vaší osobě v posledních 10 letech zahájeno přestupkové nebo obdobné řízení pro 
porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce či podnikatelské 
činnosti s výjimkou řízení pro přestupky nebo obdobného řízení, za něž lze uložit peněžité 
sankce nepřevyšující 20 000 Kč ? 

 ANO 
 NE 

Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti. 
      

 
9.Údaje o rozhodnutí a o zahájení občanského soudního řízení nebo rozhodčího řízení 
9.1. Uveďte, zda ve věci Vaší osoby bylo v posledních 10 letech vydáno rozhodnutí v občanském 

soudním řízení nebo v rozhodčím řízení, pokud se týká Vašeho působení na finančním trhu, 
nebo může závažně ohrozit Vaši finanční situaci, nebo takové řízení probíhá a dosud nebylo 
pravomocně skončeno. 

 ANO 
 NE   

Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti. 
      

9.2. Bylo ve věci Vaší osoby v posledních 10 letech vydáno rozhodnutí o úpadku nebo  soud 
zamítl insolvenční návrh proto, že Váš majetek nepostačoval k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo byl na Váš majetek v posledních 10 letech prohlášen konkurs, 
zrušen takový konkurs, povoleno vyrovnání, potvrzeno nucené  vyrovnání nebo zamítnut 
návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku? 

 ANO 
 NE 

Pokud ANO, uveďte podrobnosti. 
      

 
10.Další skutečnosti, které mohou ovlivnit důvěryhodnost 
10.1. Bylo ve věci právnické osoby, která byla Vámi ovládána, v posledních 10 letech vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo soud zamítl insolvenční návrh proto, že její majetek 
nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl na majetek této právnické 
osoby, která byla Vámi ovládána v posledních 10 letech vyhlášen konkurs, zrušen takový 
konkurs, nebo povoleno vyrovnání, potvrzeno nucené vyrovnání nebo zamítnut návrh na 
prohlášení konkursu pro nedostatek majetku? 

 ANO 
 NE 

Pokud ANO, uveďte obchodní firmu / název této právnické osoby,  identifikační 
číslo a podrobnosti. 

      
10.2. Vykonával/a jste činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo dozorčího 

orgánu právnické osoby nebo jako osoba oprávněná jednat za právnickou osobu na 
základě jiné skutečnosti po dobu až 3 let před vydáním rozhodnutí o úpadku této právnické 
osoby nebo před zamítnutím insolvenčního návrhu proto, že její majetek nepostačoval 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo po dobu až 3 let před prohlášením konkursu 
na majetek této právnické osoby nebo před povolením vyrovnání nebo v době 3 let před 
zavedením nucené správy této právnické osoby? 

 ANO 
 NE 

Pokud ANO, uveďte obchodní firmu / název této právnické osoby,  identifikační 
číslo a podrobnosti. 
      

10.3. Bylo Vám pozastaveno či odňato povolení k výkonu podnikatelské činnosti nebo  jiné 
činnosti nebo odmítl soud nebo správní orgán udělit souhlas s Vaší volbou,  jmenováním 



nebo ustanovením do funkce, jestliže tato volba, jmenování nebo ustanovení takový 
souhlas vyžadovala? 

 ANO 
 NE 

Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti. 
      

 
11.Informace o důvěryhodnosti osoby z hlediska působení v profesních komorách 
11.1. Byl/a jste v posledních 10 letech vyloučen/a z profesního sdružení, komory  nebo asociace, 

včetně zahraničních? 
 ANO 
 NE 

Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti. 
      

11.2. Vykonával/a jste činnost v posledních 10 letech jako statutární orgán, člen statutárního 
orgánu nebo dozorčího orgánu právnické osoby nebo jako osoba oprávněná jednat za 
právnickou osobu na základě jiné skutečnosti v době, kdy tato právnická osoba byla 
vyloučena z profesního sdružení, komory nebo asociace, včetně zahraničních? 

 ANO 
 NE 

Pokud ANO, stručně uveďte podrobnosti 
      

 
12. Uveďte informace o dalších skutečnostech, které mohou mít vliv na důvěryhodnost 
Vaší osoby, popřípadě předložte listiny. 
      
 
 
 
 

 
II. 

PROHLÁŠENÍ 
 

Prohlašuji, že údaje uvedené v tomto dotazníku  jsou pravdivé, aktuální a úplné. 
 

 
 
V       

  
 
Dne:       

  
 
Podpis:  

 
_____________________________________________ 
1/ 

Uvede se, pokud bylo přiděleno.
 

2/ 
Tento popis může být nahrazen vnitřním předpisem, který upravuje náplň funkce, kterou má posuzovaná osoba         
vykonávat, včetně působnosti a pravomoci vycházející z této funkce. 


